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1. INTRODUÇÃO  

A qualidade do livro didático tem sido muito investigada no meio acadêmico, através de análises de 

linguagem, atualização dos conteúdos, contextualização, presença de temas transversais, modelo de questões 

e exercícios. Dentre as limitações, pode-se citar a carência de atualização nos livros de Biologia quanto aos 

sistemas de classificação dos organismos. Observa-se que as classificações artificiais são comuns nos livros 

didáticos, enquanto as baseadas na filogenia orientam as produções científicas (AGUIAR et al., 2013).  

A classificação biológica visa simplificar e ordenar uma grande variedade de caracteres morfológicos 

e moleculares, podendo integrá-los em uma estrutura filogenética. O uso da classificação filogenética, como 

metodologia no ensino de Biologia, no Ensino Médio, trará resultados importantes, uma vez que, permite uma 

abordagem comparativa da vida e diminui a distância entre os grupos de seres vivos (GUIMARÃES, 2005). 

Além disso, proporciona aos alunos a visualização das relações entre os organismos e identificação das 

características que unem seres vivos em determinado grupo (RODRIGUES et al., 2011).    

Por se tratar de um grupo diverso de organismos sem muita relação de parentesco, as algas são 

negligenciadas em sua apresentação nos livros didáticos. Boa parte das algas está inserida no reino Protista, 

um dos cinco reinos biológicos propostos por Whittaker (1969), sistema de classificação utilizado pela grande 

maioria dos livros didáticos destinados ao ensino médio. Entretanto, ocorrem também nos reinos Eubacteria e 

Plantae e abarcam organismos que não têm, muitas vezes, nenhum laço de parentesco entre si, mas por razões 

ligadas à história das ciências, se mantém na mesma categoria (REVIERS, 2010). Trata-se de um grupo de 

organismos com grande diversidade morfológica, funcional e de estratégias de sobrevivência, sem origem 

monofilética (BICUDO; MENEZES, 2010).  

O estudo das algas no ensino básico é importante para que os alunos conheçam e valorizem os 

organismos que fazem parte da biosfera e entendam quão complexa e diversificada é a vida na Terra. Que ao 

entenderem que as algas são também responsáveis pela produção de oxigênio, possam compreender a 

importância da preservação dos ambientes marinhos, bem como dos mecanismos energéticos que sustentam a 

vida na Terra. Que algas podem ser utilizadas como indicadores de qualidade de água e possíveis impactos 

ambientais; na alimentação humana; para fins medicinais, na agricultura e indústria, indicando desta forma, 

importância social e econômica.  

Neste sentido, o presente trabalho teve por objetivo realizar uma análise estrutural e qualitativa em 

livros didáticos de Biologia utilizados em uma escola pública de São Félix do Xingu, PA, em relação ao 

conteúdo de Algas, em uma perspectiva taxonômica e ecológica.  
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2. MATERIAS E MÉTODOS  

  
O estudo foi realizado em São Félix do Xingu, Pará, utilizando como base os livros didáticos utilizados 

pela Escola Estadual de Ensino Médio Carmina Gomes, considerando o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) de 2015 e 2018. A escola é a única que oferta ensino médio público em todo o município,  

Foi realizado um estudo observacional transversal, analítico e descritivo por meio de uma análise 

estrutural, qualitativa e comparativa em dois livros didáticos de Biologia: A) Biologia (Vivian L. Mendonça; 

PNDL/2015) e B) Biologia (Cezar Sezar Caldini; PNDL/2018), em relação ao conteúdo de algas.   

A análise dos livros didáticos realizou-se através de uma ficha de avaliação adaptada do Guia do Livro 

Didático (BRASIL, 2017) e do trabalho de Vasconcelos e Souto (2003). Os critérios para análise foram, 

principalmente, o conteúdo teórico (especialmente quanto a atualização na classificação), recursos visuais, 

propostas de atividades práticas, linguagem e informações complementares. Assim, foram criados quatro 

blocos de análise: 1) Conteúdo; 2) Correção conceitual, informações e procedimentos; 3) Atividades; e 4) 

Imagens, Ilustrativas e projetos gráficos-editorial   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Observou-se que ambos os livros utilizam a maneira mais tradicional de classificação biológica dos 

seres vivos. Desse modo, os reinos Eubactéria e Archea são nomeados como reino Monera, o que é uma 

classificação ultrapassada. O livro “A” foi o único que mostrou uma justificativa de porquê utilizar essa forma 

de classificação, o que seria resultado da falta de consenso por parte da comunidade cientifica e que seria 

utilizada até ser estabelecida uma proposta mais robusta e com maior apoio da comunidade científica.  

O livro “A” utiliza melhor abordagem dos temas filogenia e taxonomia, contemplando 

satisfatoriamente o conteúdo de Sistemática Filogenética. É mais descritivo e apresenta exemplos nacionais de 

algas de modo a aproximar o tema da realidade do aluno. Em ambos os livros a importância ecológica das 

algas não é satisfatória, isso porque eles não apresentaram os seus benefícios, sejam eles o da produção de 

cerca de 80% de oxigênio (sendo que na maior parte das vezes as árvores levam todo o reconhecimento sobre 

essa produção) ou sua importância na indústria farmacêutica, cosmética, gastronômica e também constituírem 

a base da cadeia alimentar nos ecossistemas aquáticos (Tabela 01).  

  

Tabela 1. Bloco de análise referente ao conteúdo específico sobre Algas.  

Conteúdo  CÉSAR, SEZAR, CALDINI  VIVIAN MENDONÇA  

Critério da análise  Presente  Importância  Presente  Importância  

O conteúdo Sistemática Filogenética é contemplado?  Sim  Insuficiente  SIM  Suficiente  

Apresenta textos adicionais que auxiliam a compreender o 

tópico Filogenia?  
Não  -  SIM  Suficiente  

Propõe leituras complementares sobre o tema Filogenia?  Não  -  NÃO  Insuficiente  

Aborda a classificação das algas?  Sim  Insuficiente  SIM  Suficiente  

Apresenta a sistemática filogenética e taxonomia?  Sim  Insuficiente  SIM  Suficiente  

Utiliza exemplos reais que contextualizam a filogenia?  Não  -  SIM  Suficiente  

Comenta o habitat das algas?  Sim  Suficiente  SIM  Suficiente  

Explica a reprodução?  Sim  Suficiente  SIM  Insuficiente  

Apresenta a importância ecológica das algas?  Sim  Insuficiente  SIM  Insuficiente  

Apresenta exemplos nacionais de algas?  Não  -  SIM  Suficiente  

Estimula atitudes de respeito ao ambiente?  Sim  Insuficiente  SIM  Insuficiente  

   

O segundo bloco de análise (Tabela 2) refere-se a conceitos, informações, procedimentos e 

linguagem. Ambos os livros apresentam informações corretas, linguagem clara e gramaticalmente correta, 



  
  

linguagem específica explicada claramente, vocabulário adequado, atualizado e correto, e as informações 

satisfazem a compreensão do conteúdo.  

  

Tabela 2. Bloco de análise referente à correção conceitual, informações e procedimentos.  

Correção conceitual, informações e procedimentos   CÉSAR, SEZAR, CALDINI  VIVIAN MENDONÇA  

Critério da análise   Presente   Importância  Presente   Importância  

Informações apresentadas corretamente  Sim  Suficiente  SIM  Suficiente  

Linguagem clara e gramaticalmente correta   Sim  Suficiente  SIM  Suficiente  

Linguagem específica explicada claramente  Sim  Suficiente  SIM  Suficiente  

Vocabulário adequado, atualizado e correto  Sim  Suficiente  SIM  Suficiente  

Informações satisfaz a compreensão do conteúdo  Sim  Suficiente  SIM  Suficiente  

  

Na análise das atividades (Tabela 3) foi possível percebe que o Livro “B” não propõe atividades  

práticas. Tais atividades seriam importantes, pois contribuiriam para os desenvolvimentos das habilidades do 

aluno. As atividades presentes no livro referente ao conteúdo de algas são escassas e não utilizam o uso de 

novas tecnologias que ajudariam a despertar a curiosidade e atenção dos alunos.  

  

Tabela 3. Bloco de análise referente às atividades.  

Atividades  
CÉSAR, SEZAR, 

CALDINI  
VIVIAN  

MENDONÇA  

Critério da análise  Presente  Importância  Presente  Importância  

Atividades relacionadas ao conteúdo  Sim  Insuficiente  SIM  Suficiente  

Atividades estimulam raciocínio do aluno?  Sim  Insuficiente  SIM  Suficiente  

As atividades levam o aluno a ter a oportunidade de 

investigação?  
Não  -  SIM  Suficiente  

Presença proposta de discussões e trabalhos em equipe  Sim  Insuficiente  SIM  Suficiente  

Propõem atividades práticas?  Não  -  SIM  Suficiente  

Estimulam uso de novas tecnologias?  Não  -  NÃO  Insuficiente  

Atividades referentes ao tema são inseridas ao longo do 

capítulo/unidade?  
Não  -  SIM  Suficiente  

Existem atividades ao final do capítulo?  Sim  Insuficiente  SIM  Suficiente  

As atividades propostas incluem a análise e/ou construção de 

Cladogramas?  
Não  -  SIM  Suficiente  

    

O quarto bloco de análises retrata o uso de recursos gráficos (Tabela 4). O livro “A” se destaca por 

apresentar maior número de imagens ao longo de todo o capítulo, o que é importantíssimo. Isso porque, muitas 

vezes, o aluno possui uma realidade muito distante, de maneira tal que não dispõe de qualquer possibilidade 

de contato com o objeto de estudo. Dessa forma, é imprescindível a disposição das imagens ao longo dos textos 

para compreensão do assunto. O livro “A”, diferentemente do livro “B”, possui quadros de curiosidades que 

contribuem para que o aluno se interesse e busque saber mais sobre o conteúdo. Além disso, possui Glossário 

que auxilia o aluno a conhecer termos específicos sobre a temática.  

  

Tabela 4. Bloco de análise referente aos Recursos Gráficos.  

 Imagens, Ilustrativas e projetos gráficos -editorial  
CÉSAR, SEZAR, 

CALDINI  
VIVIAN  

MENDONÇA  

Critério da análise  Presente  Importância  Presente  Importância  



  
  

Quantidade de imagens  Sim  Insuficiente  SIM  Suficiente  

Qualidade de imagens  Sim  Suficiente  SIM  Suficiente  

Figuras estão relacionadas ao texto?  Sim  Suficiente  SIM  Suficiente  

Disposição das ilustrações e utilizadas ao longo do texto  Sim  Insuficiente  SIM  Suficiente  

Figuras claras e objetivas  Sim  Suficiente  SIM  Suficiente  

Figuras possuem legendas  Sim  Suficiente  SIM  Suficiente  

Informações sobre autoria  Sim  Suficiente  SIM  Suficiente  

Estimulo a compreensão  Sim  Suficiente  SIM  Suficiente  

Possibilidade de distorções conceituais pelo uso das imagens  Não  -  NÃO  Suficiente  

Apresenta glossário?  Não  -  SIM  Suficiente  

      

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ainda que o do livro “A” se mostre mais completo, ele foi substituído por outro que não atende as 

necessidades do aluno e que se mostra insuficiente, já que o mesmo é muito resumido e pouco se aprofunda 

no conteúdo. Consequentemente, isso dificulta bastante a compreensão do aluno e acaba por impedir a busca 

pelo conhecimento e o raciocínio crítico.  

O trabalho ainda está em andamento, numa segunda abordagem metodológica baseada na aplicação de 

questionários semiestruturados, de cunho quali-quantitativo, com coordenadores, professores e alunos das 

escolas, com intuito de investigar a forma de apresentação e assimilação do conteúdo de Algas e entender 

como a escola se organiza para escolha do livro didático.   
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